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العقال القطري
وبر وصوف وحرير و»كركوشة«

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

ــا  يــــــتــــــمــــــّســــــك الــــــــقــــــــطــــــــريــــــــون، كــــمــ
الخليجيون عمومًا، بالعقال الذي 
من شأنه تثبيت الغترة أو الشماغ 
»الــكــشــخــة« ال تكتمل من  عــلــى رؤوســـهـــم. فـــ
دون ذلـــك، بــاإلضــافــة إلـــى الــثــوب والــبــشــت. 
ــزّي الــقــطــري لــلــرجــال،  ــهــا تــشــّكــل الــ

ّ
وهـــذه كــل

ــراث  ــتـ ــن الـــهـــوّيـــة والـ وهــــي بــالــتــالــي جــــزء مـ
ــارًا،  ــغــ ــارًا وصــ ــبــ ــــون، كــ ــنـ ــ ــواطـ ــ الـــشـــعـــبـــي. واملـ
يرتدون ذلك الزّي يوميًا، كما في املناسبات، 
وهو ُيَعّد اللباس الرسمي لتالميذ املدارس 
القطريني.  غير  كذلك  ويعتمده  الحكومية، 
ــاه  ــّمـ ُكـ ــيـــض  الـــقـــطـــري هــــو رداء أبـ والــــثــــوب 
ـــني 

َ
ــة وكـــســـرت ــيــ ــامــ ــرة أمــ ــســ ــع كــ ــ طـــــويـــــالن، مـ

ــني، وقــــد يـــكـــون بــالــلــون األســـــود أو 
َ
خــلــفــّيــت

الــبــنــّي أو األزرق فـــي خـــالل فــصــل الــشــتــاء. 
أّمــا الغترة، فهي وشــاح طويل يوضع على 
له غالبًا أشكال 

ّ
الرأس فيثّبته العقال، وتتخل

ــســتــبــدل بالغترة 
ُ
هــنــدســيــة صــغــيــرة. وقـــد ت

الحرير،  أو  القطن  مــن  املصنوعة  القحفية 
ويعتمرها القطري تحت العقال.

يقول الباحث في التراث الشعبي القطري، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن صـــالـــح غـــريـــب، لــــ

)Getty( الزّي التقليدي جزء من الهويّة

C

العقال  والخليجي عمومًا عرفا  »القطري 
أساسيًا  وجـــزءًا  التقليدي  للباس   

ً
مــكــّمــال

منه، وبالتالي هو رمز لألصالة والهوية، 
ــه 

ّ
أن الــتــراثــيــة«، مضيفًا  قيمته  إلـــى  نــظــرًا 

الــرجــل، لدرجة  لــلــرأس عند  تــاج  »بمثابة 
القول: أرفع لك العقال. وإذا أراد الشخص 
ه يرمي عقاله على 

ّ
فإن استرجاع حقوقه، 

يــعــتــمــره إال بعد  لـــن  ــــه 
ّ
أن األرض ويــقــســم 

العربي  يــريــد، تمامًا كما كــان  تحقيق مــا 
له  يقّدمه  قــهــوة  يمتنع عــن شــرب فنجان 
أحدهم بعد وقوع مشكلة بينهما، إال إذا 

استجيب طلبه«.
 
ّ
ــشــــرح غــــريــــب أن وعــــــن أصــــــل الــــعــــقــــال، يــ

ــقـــال ونـــشـــأتـــه،  ــاريــــخ الـــعـ »الـــبـــاحـــث فــــي تــ
 أبرزها 

ّ
سيعثر على روايات متعّددة، لعل

 االســـــم مــشــتــق مـــن عـــقـــال الــبــعــيــر، أي 
ّ
أن

الحبل الذي يعقل به البعير، وكان العربي 
ــاء امـــتـــطـــاء بـــعـــيـــره يـــعـــقـــده عــلــى  ــنــ ــي أثــ فــ
 الــعــرب الــقــدمــاء كانوا 

ّ
ــه. واملــعــلــوم أن رأسـ

كعصابة  القماش  من  قطعة  يستخدمون 
يربطونها على رؤوسهم كضرورة بحكم 
طبيعة الصحراء الرملية وحرارة الشمس 
املــرتــفــعــة. وهـــكـــذا راحـــــوا يــضــعــون عــقــال 
الــغــتــرة مـــن أجــــل تثبيتها،  الــبــعــيــر فــــوق 

يضيف  الــحــالــي«.  بشكله  يصير  أن  قــبــل 
 »ثــّمــة روايــــة تــعــيــد الــعــقــال إلــى 

ّ
غــريــب أن

 الجنود كانوا 
ّ
زمن سقوط األندلس، إذ إن

ــــول الــــخــــوذة،  يـــضـــعـــون ربـــطـــة بـــيـــضـــاء حـ
إلى  األندلس  في  بعد هزيمتهم  حّولوها 
الــحــزن، وكذلك   على 

ً
اللون األســـود، دليال

 »العقال 
ّ
حافزًا على العودة«. ويتابع بأن

لـــم ُيـــعـــرف بــشــكــلــه املــتــعــارف عــلــيــه الــيــوم 
ــزّي الــشــعــبــي، وكــرمــز لهوّية  كــجــزء مــن الــ
وطـــنـــيـــة فــــي قـــطـــر ومــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، إال 
 
ّ
ــرة. واالعــتــقــاد الــســائــد، أن

ّ
فــي فــتــرة مــتــأخ

العقال وصل إلى الخليج عبر بالد الشام، 
ــة دمـــشـــق اشــتــهــرت  فــالــعــاصــمــة الـــســـوريـ
ر ســــوق الــحــمــيــديــة 

ُ
بــصــنــاعــتــه، ومــــن يـــــز

ــّصــصــت 
ُ

الـــيـــوم، يــجــد مــســاحــات كــبــيــرة خ
ل بأنواعها«.

ُ
للُعق

في سوق واقف التراثي في الدوحة، يدير 
صــانــع الــُعــقــل مــرهــف ســفــاف الــــذي ورث 
الُعقل   لبيع 

ً
مهنته عن أبيه وجــّده، محال

»الــعــربــي الــجــديــد«  وصــنــاعــتــهــا. يــقــول لـــ
 »الـــعـــقـــال الــقــطــري يــتــمــّيــز عـــن الــعــقــال 

ّ
إن

ــي والــعــقــال  ــاراتــ الـــســـعـــودي والـــعـــقـــال اإلمــ
الـــكـــويـــتـــي، بـــالـــكـــركـــوشـــة )شـــــّرابـــــة( الــتــي 
ى عند ظهر الرجل في أربعة خطوط 

ّ
تتدل

تــنــتــهــي بـــأربـــع كــتــل ســــــوداء. وهــــو يــكــون 
السعودي  العقال  بخالف  وثخينًا  متينًا 
أبرزها  منه،  عــّدة  أنــواع  وثّمة  والكويتي. 
املــرعــز املــصــنــوع مــن وبـــر املـــاعـــز، وامللمع 
املصنوع من الحرير الصناعي«. ويشرح 
 »الــعــقــال كـــان يصنع مــن مــواد 

ّ
ســفــاف أن

خام، هي خيوط منسوجة من وبر املاعز 
الـــيـــوم، فُيستخدم  ــا  ــ أّم وصــــوف األغـــنـــام. 
األســـود كحشوة  والقطن  األبــيــض  القطن 
ف بالحرير أو الصوف«، 

ّ
داخلية، فيما ُيغل

ستخدم في 
ُ
 املواد التي ت

ّ
 »كل

ّ
الفتًا إلى أن

ستورد من ســوريــة«. ويوضح 
ُ
ت صناعته 

 »الـــطـــلـــب يــكــثــر فـــي قــطــر على 
ّ
ســـفـــاف أن

ــز« الــــذي يــــراوح ثــمــنــه مــا بــني 400  »املـــرعـ
و700 ريال قطري )نحو 110 - 190 دوالرًا 
أميركيًا(. أما العقال الصوفي، فيبدأ ثمنه 
من 150 ريااًل )نحو 40 دوالرًا(. أّما الوقت 
الواحد، فما بني  العقال  املستغرق لصنع 
ــاعـــات، بــحــســب املـــواد  ــني وأربـــــع سـ

َ
ســاعــت

الحرير  أو  الصوف  أو  الوبر  املستخدمة، 
الصناعي«.

 شعار بطولة كأس 
ّ
في سياق متصل، فإن

التي   »2022 »مونديال  القدم  لكرة  العالم 
تستضيفها قطر للمّرة األولى في الشرق 
األوســـــط، اســتــوحــي مــن الــشــال الــصــوفــي 
الــتــقــلــيــدي الـــذي يــرتــديــه الــرجــل الــقــطــري، 
بتصاميم  عمومًا،  الخليج  رجــال  وكــذلــك 
والشال  الشتاء.  فصل  خــالل  فــي  مختلفة 
ّيــــن 

ُ
الــصــوفــي الـــخـــاص بــمــونــديــال قــطــر ز

ز على  طرَّ
ُ
شبه تلك التي ت

ُ
بأنماط زخرفة ت

الــشــال القطري الــذي ُيــَعــّد جــزءًا مهمًا من 
ًا 

ّ
ف فن

َّ
صن

ُ
تــراث البالد. وهــذه الــزخــارف ت

.
ً
عربيًا أصيال

ل الزّي القطري 
ّ
يشك

للرجال جزءًا من 
الهوّية والتراث الشعبي 
في البالد، واملواطنون 

كبارًا وصغارًا يرتدونه 
يوميًا.

■ ■ ■
الغترة وشاح طويل 
يوضع على الرأس 

له 
ّ
فيثّبته العقال، وتتخل

غالبًا خياطة أشكال 
هندسية صغيرة.

■ ■ ■
االعتقاد السائد، أّن 
العقال وصل إلى 

الخليج عبر بالد الشام، 
فالعاصمة السورية 

دمشق اشتهرت 
بصناعته.

باختصار

في قطر، ما زال المواطنون يحافظون على زيّهم التقليدي، إيمانًا منهم بأنّهم بذلك يتشبّثون بهويّتهم. وعلى الرغم من 
صيحات الموضة التي تطلقها شركات األزياء ودورها، فإنّهم ال يتخلّون عن ثوبهم وغترتهم وعقالهم

هوامش

سعدية مفرح

سينضب النفط يوما ما حتما، وربما سيفقد أهميته 
الــعــاملــيــة الــكــبــرى حــتــى قــبــل أن يــنــفــد. كــل املــؤشــرات 
الغباء أن يبقى هو املصدر  تقول ذلــك. وبالتالي من 
الخليجية، كما  البلدان  الوحيد ملعظم  الرئيس وشبه 
القرن  ثالثينيات  فــي  اكتشافه  منذ  ويــحــدث  حــدث 

املاضي وأربعينياته. 
مــن ظــروف  الخليجية  باملنطقة  مــا يحيط  وفــي ظــل 
النفط  أســعــار  تجعل  وصـــادمـــة،  مفاجئة  سياسية 
تتأرجح في الهواء، بما ال يتوافق مع أرقام أي خطة 
يكون  عليه،  تعتمد  التي  البلدان  من  أليٍّ  مستقبلية 
آخــر ضــرورة حتمية،  استثمار حقيقي  البحث عن 

وبما يوازي ضرورة الحياة نفسها.
صــحــيــٌح أن مـــحـــاوالت كــثــيــرة ُبـــذلـــت فـــي هـــذا البلد 
اآلتية حتما،  اللحظة  لتلك  ذاك، تحسبا  أو  الخليجي 
ولكنها تبقى مجرد تنويعاٍت فرديٍة نادرة، وأغلبها 
العناوين  تــرويــجــي، مــا زال يعتمد  إعــالمــي إعــالنــي 
الــكــبــيــرة مــن دون مــــردود حــقــيــقــي. أمـــا االســتــثــمــار 
الحقيقي واألساسي والذكي، والذي بدأت تتنبه إليه 

اإلنــســان.  فهو  الخليج  فــي  حكوماتنا  بعض  أخــيــرا 
األول في  املدماك  البشري سيبقى  العنصر  أن  ذلــك 
اة، وال يمكن ألي عنصر آخر 

ّ
أي عملية بناء متوخ

االستثمار  يــكــون  أن  ينبغي  وبــالــتــالــي،  يتخطاه.  أن 
ــدا فــي كل  فــيــه ســيــد االســتــثــمــارات، فــال خــســارة أبــ
فلس واحد ُيبذل في سبيل تعليم اإلنسان وتدريبه 

وتطوير مهاراته، على اختالفها وتنّوعها. 
حظيُت قبل يومني بجولة إعالمية سريعة في بعض 
عــنــاويــن مــؤســســة قــطــر لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة 
فاونديشن«.  »قطر  اختصارا  عرف 

ُ
ت ما  أو  املجتمع، 

أن تستثمره قطر في  أهــم ما تنوي  أن  عرفت فيها 
مرحلة  فــي  خصوصا  لها،  أفضل  مستقبل  سبيل 
مــا بــعــد الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، هــو اإلنـــســـان، من 
خـــالل الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب املــســتــمــر ألبــنــائــهــا.. منذ 
الطفولة ودائما. وكانت الجولة برفقة وتنظيم شابني 
نابهني، علياء السويدي وصادق الفردان، اللذين كانا 
املؤسسة  هــذه  فــي  العاملني  الشباب  لبقية  نموذجا 
واملهنية في  النشاط  الكبرى، فقد كانا شعلتني من 
تمّيزا  ما  إلــى  باإلضافة  للجولة،  والتنسيق  التنظيم 
نتهما من 

ّ
بــه مــن درجـــة معرفية ولــغــويــة عــالــيــة، مك

الترجمة الدقيقة لكثير مما سمعناه من مصطلحات 
علمية بحتة.

خالل ساعات، كنت والوفد اإلعالمي العربي املرافق 
عــلــى مــوعــد مــع املــســتــقــبــل فــي شــــروح مــوســعــة من 
القائمني على هذه الصروح الكثيرة، خصوصا واحة 
تــعــّرف نفسها  والــتــي  والــتــكــنــولــوجــيــا،  للعلوم  قــطــر 
بــأنــهــا »إحــــدى الــجــهــات الــعــامــلــة فــي مــجــال البحوث 
والتطوير واالبتكار بمؤسسة قطر، هي منطقة حرة 
وحاضنة رئيسية للبحوث التطبيقية والتكنولوجيا 

دولــة قطر.  األعمال في  ريــادة  املبتكرة ومشروعات 
تعّزز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا منظومة فريدة 
ونشطة تفسح املجال أمام تطوير منتجات وخدمات 
التسويق  وتدعم  التطور،  فائقة  جديدة  تكنولوجية 
وتــوفــر  الـــواعـــدة،  التكنولوجية  للمنتجات  الــتــجــاري 
املناسبة  الحديثة  واألجـــواء  املرافق  نفسه  الوقت  في 

الحتضان الشركات التكنولوجية«. 
قابلنا في تلك الواحة نخبة من العلماء املنكّبني على 
وصفها  علمية،  مختبرات  في  وتجاربهم  أبحاثهم 
ها للمواد الصلبة 

ّ
أحدهم بأنها أفضل مختبرات وأدق

العالم  األوســـط، وربما  الشرق  مــوجــودة في منطقة 
كــلــه. وقــالــت بــاحــثــة أخــــرى إن تــلــك املــخــتــبــرات ذات 
األول  السبب  هــي  بــالــذات  الرفيعة  العاملية  السمعة 
الــدوحــة، للعمل في  الــقــدوم إلــى  الــذي شّجعها على 
أتيحت  للعلوم والتكنولوجيا، بمجرد أن  واحة قطر 
الجولة بشعور  من  األول  اليوم  انتهى  الفرصة.  لها 
ــد لــديــنــا، ونــحــن نــرصــد مــا مــررنــا بــه في 

ّ
غــريــب تــول

لنا من مختبر إلى آخر؛ مزيج من التفاؤل 
ّ
أثناء تنق

والطمأنينة.. ملرحلة ما بعد النفط، ولو على صعيد 
التفاؤل على األقل.

تفاؤل في ظالل المختبرات

وأخيرًا

ال خسارة أبدا في كل فلس 
واحد يبذل في سبيل تعليم 

اإلنسان وتدريبه وتطوير 
مهاراته
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